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چگونه می توانیم از مأموران خاطی
 نیروی انتظامی شکایت کنیم

چند  نهاد   رسیدگی کننده  به  تخلفات  پلیس
اولین سؤالی که درخصوص چنین موضوعاتی پیش می آید، 
این است که چگونه می توان از پلیس شکایت کرد؟ عبدالصمد 
خرمشــاهی، وکیل دادگســتری، در گفت وگو با «شرق» در این 
زمینــه می گوید: در چند وقــت اخیر رویدادهای مشــابهی از 
برخورد پلیس با شــهروندانی که پلیس احتمال می داد مجرم 
هستند رخ داده است که هم واکنش پلیس را به همراه داشت 
و هم بــرای مردمی که در طیف های گســترده ای این ویدئوها 
را در شــبکه های اجتماعی دیده اند، ایجاد ســؤال کرده است. 
از منظر قانونی باید گفت که در اصل ۳۹ قانون اساســی تأکید 
شــده که هتک حرمت و حیثیتی که به حکم قانون دســتگیر، 
بازداشــت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع 
و موجب مجازات اســت. در موارد متعدد و در قوانین مختلف 
تأکید قانون گذار بر این اســت که مأمــوران انتظامی یا نظامی 
با مردم رفتار درستی داشته باشــند. حتی ریاست قوه قضائیه 
هم در یکی از ســخنرانی هایش به این مســئله اشاره کرده اند 
و تذکر داده اند که رفتار مأمــوران نیروی انتظامی با مردم باید 
در چارچوب قانون باشــد که موجب بدبینی و دلسردی مردم 
نشــود. ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مســلح تأکید 
می کند هر نظامی ای که با اقدام خود برخالف شــئون نظامی 
به نحوی از انحا موجبات بدبینی مردم را نســبت به نیروهای 
مســلح فراهم ســازد، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم 
می شــود. مــاده ۵۷۰ قانون مجازات اســالمی هــم ضمانت 
اجرایی درباره مأموران دولتی که با مردم رفتار نامناسبی دارند 
یا افراد را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، در نظر گرفته است؛ 
بنابراین می بینیــم که از منظر قانونی خللــی نداریم. در واقع 
سازمان بازرســی نیروی انتظامی به خاطر همین تشکیل شده 
که نظارت داشته باشــد و مأموران تخلف نکنند و از چارچوب 
اختیارات شــان خارج نشــوند. باالتر از آن ما ســازمان قضائی 
نیروهای مســلح را هم داریم که وظیفه اش نظارت بر این امر 

است؛ بنابراین به نظر می رسد افرادی که مبادرت به رفتارهایی 
این گونــه می کنند یا ضرب و شــتم می کنند که هیچ حقی بر آن 
ندارند، باید مورد بازخواســت از نهادهای باالدستی خودشان 
قــرار بگیرند. توجه کنید که قانون به درســتی مشــخص کرده 
که حتــی اگر پلیس در معرض یک جرم مشــهود قرار گرفت، 
با چه دســتورالعملی باید با آن مقابله کند. این چارچوب هم 
با توجه به رفتار مناســب پلیس طراحی شــده و هدفش این 
اســت که ضمن حفــظ امنیت رفتارهای پلیــس در چارچوب 
قانون باشد. با همه این موارد بارها دیده ایم که در موارد کامال 
غیرضروری مأموران پلیس رفتاری انجام می دهند که موجب 
می شــود زحمات همکاران شــان زیر ســؤال برود. این نشــان 
می دهد کــه بعضی از مأموران آمــوزش الزم را ندیده اند. این 
رفتارها یک بعد روان شناسی هم دارد که البته باید کارشناسان 
درباره آن نظر بدهند؛ ولی وقتی فرد خشــن رفتار می کند، خبر 
از ناهنجاری هایــی در درون خودش می دهد. برای همین الزم 
است که از منظر روان شناسی هم این موضوع موشکافی شود 
و به آن رســیدگی شود. به هر روی هر کدام از افرادی که مورد 
ضرب و شــتم قرار می گیرند، می توانند شــکایت کنند و سازمان 
قضائی نیروهای مســلح، سازمان بازرســی نیروی انتظامی یا 
دادســراهای عمومی می توانند محلی برای رســیدگی به این 

دست شکایت ها باشند.
ماجرای  دوربین  روی  لباس  پلیس ها  به کج ا رسید؟

یکی از موضوعاتی که در این دســت پرونده ها همیشه محل 
اشــکال اســت، روایت های چندگانه از ماجراســت؛ چیزی که 
شخص دستگیر شــده و اطرافیانش ادعا می کنند درباره ادعای 
پلیــس. برای برطرف کــردن مشــکالتی از این دســت در چند 
ســال اخیر صحبت هایی درخصوص نصب دوربین روی لباس 
پلیس ها مطرح شده بود. دوربین هایی که می توانستند به کشف 
حقیقــت در چنین پرونده هایــی کمک کنند؛ اما ســرانجام این 
دوربین ها به کجا کشید؟ نخستین بار در مهرماه سال ۱۳۹۶ بود 

لزوم حمایت های روان شناسی از مأموران پلیس

رجوع کرد و طی تنظیم دادخواســت یا به شکل شفاهی جرم 
را اعــالم کرد یا می توانید به دفتر خدمــات الکترونیک قضائی 
مراجعه کنید و شکواییه خود را تحویل دهید. به  منظور تنظیم 
شــکواییه از مأمور نیــروی انتظامی متخلــف باید دو موضوع 
را از هم تفکیک کنید. چنانچه جرمی که انجام شــده اســت، 
مربوط بــه وظایف قانونی مأمور نباشــد، مثل آنکه شــخص 
عادی مرتکب جرم شــده است؛ بنابراین جهت شکایت باید به 
دادسرای مکانی که جرم در آن صورت گرفته رجوع کنید؛ ولی 
چنانچــه وقوع جرم و تخلف از ســوی مأمور انتظامی در حین 
انجام وظیفه باشــد، جهت تنظیم شــکواییه دادسرای نظامی 
مــکان وقوع جرم صالحیت دارد. در هر دو مورد پس از رجوع 
به دادســرا و ثبت شــکایت، باید تمبر باطــل کنید و پس از آن 
شــکایت را ثبت کنید. اگر مأمــوران انتظامی مرتکب تخلفاتی 
اعم از نقض حقوق شهروندی، توهین و فحاشی، ضرب و شتم، 
بازداشــت غیر قانونی و تهدید و شــکنجه شــوند، بــه  غیر از 
محکومیت های انتظامی، براســاس ماده ۵۷۰ قانون مجازات 
اســالمی به انفصال از خدمت و محرومیت یک  تا پنج سال از 
مشــاغل حکومتی و همچنین به حبس از دو ماه تا ســه سال 

محکوم خواهند شد.

یکی از صفت های پلیس که جزء وظایف ذاتی آن محسوب می شود، ایجاد 
امنیت در سطح جامعه است. 

این حق هر شــهروندی است که مالیات پرداخت می کند که بداند یک نهاد 
یا ســازمان که در ایران به اسم نیروی انتظامی خوانده می شود، حافظ امنیت 

است و هنگام خطر می تواند به آن سر بزند و از آن استمداد کند. 
در چنــد وقت اخیــر به کمک فضای مجــازی همه ایــران در جریان چند 
مورد از رفتارهای تکرار شــونده و خشونت آمیز پلیس با شهروندان قرار گرفتند 
کــه واکنش مقام هــای عالی رتبه پلیس را هم به همراه داشــت. احتماال این 
رفتارهــا پیش از این هم وجود داشــته، ولی ما نمی دیدیم و در جریان آن قرار 
نمی گرفتیم که حاال به کمک فضای مجازی می  توانیم ببینیم و در جریان قرار 

بگیریم. 
به هر روی چیزی که در این فیلم ها مشــهود اســت، این اســت که پلیس  
در ایــن صحنه ها حداقل به جای اینکه ایجاد امنیت کند، در مســیر خالف آن 

حرکت می کند. طبیعتا دیدن چنین صحنه هایی از ســوی مردم، چه در صحنه 
واقعه و چه به صورت آنالین و از پشت صفحه های تلفن همراه ، با سؤال هایی 

همراه خواهد بود.
 یک بار به تعاریف اصلی و پایه ای برگردیم. پلیس ضابط دادگستری است؛ 
به این معنا که باید کاری را انجام دهد که مقام دادگســتری از او تقاضا کرده 

است و هیچ کار دیگری انجام ندهد.
 در قانون تنها در یک مورد به پلیس اجازه داده شــده که پیش از دســتور 
مقام قضائی وارد عمل شــود و رأســا اقدام کند؛ این اتفاق هم زمانی اســت 
که پلیــس جرم مشــهودی را مشــاهده می کند؛ یعنــی در نزاعــی می بیند 
ضرب و شــتمی صورت می گیــرد یا قتلی اتفــاق می افتد یا اینکــه دزدی را 

مشاهده می کند.
 در ایــن مــوارد می تواند بدون دســتور مقام قضائی وارد عمل شــود؛ اما 
موظف است به سرعت گزارش رویداد را تهیه و برای مقام قضائی ارسال کند. 

به جز این یک مورد که هدفش جلوگیری از گســترش جرم است، پلیس ضابط 
بوده و در مقام دستورگیرنده ظاهر می شود. 

چیــزی کــه در برخی از این کلیپ ها دیده می شــود، خالف این اســت. در 
بســیاری از مواقع، پلیس از الفاظ بد علیه فردی که می خواهد بازداشت کند، 

استفاده می کند.
 به جز آن، چند بار او را مورد ضرب و شتم قرار داد. هرچند بعدها شنیدم که 
با آن پلیس برخورد شد، ولی صرف همین رفتار و انتشار آن در سطح گسترده، 

پیامی را به مردم مخابره می کند.
 این مســئله انکارشــدنی نیست که جامعه ما به ســمت خشونت حرکت 

می کند و ضریب تحمل مردم به شدت پایین آمده است.
 پس احتماال مأموران پلیس هم متأثر از این شــرایط، ممکن است رفتاری 
خــارج از عرف انجام دهند؛ اما باید پذیرفت که برخی مشــاغل به مالحظات 

بیشتری نیاز دارند. 

بــرای همین اگر گمان مــی رود همین فشــارهای اقتصــادی و اجتماعی 
ممکن اســت تمرکز نیروهای پلیس را بر هم بزند و آنها را به سمت رفتارهای 
خشــونت باری ببرد، الزم اســت تا از آنها حمایت های روان شناســی شــود و 
مشاوره های درستی برای آنها در نظر گرفته شود. به هر حال نباید تصویر حافظ 

امنیتی که پلیس باید برای مردم بسازد، شکسته شود. 
در ســال های اخیر هم صحبت هایی برای شــفاف تر کردن رفتارهای پلیس 
و ایجاد بعــد نظارتی روی رفتار آنها صورت گرفته ؛ مثل بحثی که برای نصب 
دوربین روی لباس های پلیس مطرح شــده است. اما حتی این رفتارها هم که 
به مرحله عملیاتی نرســیده اند، نتوانسته اند فضار را به سمت ایجاد اطمینان 

بین مردم و پلیس پیش  ببرند.
 به نظر می رســد ترمیم دیوار اعتمادی که بین مردم و پلیس قرار داد، یک 
مســئله ضروری است؛ چرا که احســاس امنیت، نیازی اساسی برای زندگی در 

هر جامعه ای است.
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ســاخته کریســتوفر نوالن با بازی آل پاچینو- تیــز و برنده 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۳۸      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول ۴۲۳۷

   سودوکو سخت ۳۲۳۴   

   سودوکو ساده  ۳۲۳۴   

که در مراســمی با حضور سردار اسکندر مؤمنی، جانشین وقت 
ناجا و سردار محمد شرفی، رئیس وقت پلیس پیشگیری ناجا از 
دوربین های البسه مأموران پلیس رونمایی شد، در این رونمایی 
که به مناســبت هفته نیــروی انتظامی برگزار شــد، وعده داده 
شــد که خیلی زود لباس اکثر مأموران پلیس به دوربین البســه 
مجهز شود، تا هم مســتندات وقوع جرم در آن ثبت شود و هم 
ضمانتی باشد بر حسن رفتار مأموران پلیس. دوربین های البسه 
اما با آن ســرعتی که در ابتدا وعده داده شــده بود، روی لباس 
مأموران نصب نشــد و دلیل اصلی آن هــم کمبود منابع اعالم 
شد؛ موضوعی که بارها از سوی فرماندهان نیروی انتظامی مورد 
اشاره قرار گرفت. از  جمله این موارد می توان به اظهارات سردار 
حســین اشــتری، فرمانده کل انتظامی کشور، اشــاره کرد که در 
دی ماه سال ۹۷ با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی 
مبنی بــر توقف تجهیز لباس هــای دوربین دار مأمــوران نیروی 
انتظامی گفته بــود: «هنوز منابع برای خریــد لباس دوربین دار 
تأمین نشــده اســت، باید اعتبارات از طریق دولت واگذار شــود 
که امیدواریم برای ســال آینده (۹۸) این کسری برطرف شود». 
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، 
پنج ســال پس از وعده نصب این دوربین ها به ایســنا می گوید: 
در حال حاضر واحدهای ۱۱۰ پلیس که کارهای عملیاتی را انجام 
می دهند، به این دوربین ها مجهز هســتند و دوربین روی برخی 
از ماشین ها هم نصب شده است. همه گشت های ۱۱۰، تیم های 
عملیاتــی و یک ســری از واحدهــای دارای مأموریت خاص در 
پلیــس به این دوربین ها مجهز شــده اند. در آینده نیز در صورت 
لزوم تعداد این دوربین ها افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ درباره اینکه آیا استفاده از این دوربین ها 
کمکــی  هم به پلیس کرده یا خیــر؟ می افزاید: این دوربین ها در 
رفتار و انجام وظیفه پلیس خیلی تأثیر گذار است، در واقع زمانی 
که یک جرمی رخ می دهد، دیگر مجرم نمی تواند منکر آن شود. 

دوربین های ما بسیار تأثیر گذار بوده است.

چگونه می توان  از  پلیس  شکایت  کرد؟
برای شــکایت کردن از مأموران انتظامــی راه های مختلفی 
وجود دارد. یکی از ســازمان های انتظامی، بازرسی ناجا است 
که در بطن ســازمان اصلی نیروی انتظامــی قرار دارد و تحت 
نظر فرماندهی کل نیروی انتظامی فعالیت می کند و از وظایف 
این بخش، بررســی و رســیدگی به تخلف های مأموران نیروی 
انتظامــی اســت. چنانچه کســی هرگونه تخلــف از مأموران 
انتظامی مشــاهده کند، می تواند قضیه را به ســامانه بازرسی 
ناجــا اعالم کند. ســازمان حفاظت اطالعات نیــروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران، سامانه ای به  منظور بررسی تخلفات 
مأموران است و همچنین شامل مجموعه های تحت نظر ناجا 
اســت؛ ولی وظایف این نهاد بسیار مهم تر و همچنین سخت تر 
از این مسائل اســت. توجه داشته باشید که در مرحله نخست 
نهاد حفاظت اطالعات ناجا تحت نظر مســتقیم رهبری است 
و در کل مجموعه ای جدا از نیروی انتظامی به  حســاب می آید 
و از وظایف آن نظارت  امنیتی روی ســازمان ناجا است. به غیر 
از دو مورد ذکر شــده، بابت جرم هایی مثل توهین و فحاشی و 
همچنین ضرب و شتم مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری، 
بایــد به دادســرای نزدیک محل که جــرم در آن اتفاق افتاده، 

سامان موحدی راد: در یک ماه گذشته حداقل سه ویدئوی وایرال در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد مأموران پلیس با برخی شهروندان رفتارهای خشونت آمیزی دارند. 
از رفتار عجیب پلیس برای دستگیری زنی در مسیر سد لتیان تا ماجرای برخورد با مسافران یک ۲۰۶ در جاده چالوس. سومین پرده از این دست رفتارهای خشونت بار هم به برخورد پلیس 
در شهریار بازمی گردد. همه این خبرها به کمک دوربین موبایل شاهدانی که در صحنه حضور داشته اند، فیلم برداری شده و در شبکه های اجتماعی هم رسان شده است. پلیس به همه این 
موارد واکنش نشــان داده و از «پیگیری ویژه» تا برخورد با مأمور متخلف را در دســتور کار خودش قرار داده است. با همه اینها تکرار این وقایع موجب می شود مردم به پلیس بدبین شوند. 

مهم ترین کار ویژه پلیس ایجاد حس امنیت برای شهروندان است و این چیزی نیست که از این ویدئوها بتوان برداشت کرد.


